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وكیفیة توضیح   الصناعات البتروكیمیائیة المتعلقة بھاومعرفة   وكیمیاء البولیمرات بالنفط تعلیم الطالب 
ومعرفة التأكل وانواعھ والتلوث وانواعھ   كیفیة تصنیع المواد االولیة في الصناعات البتروكیمیائیة

 الصناعیةبة التطور العلمي للكیمیاء وتطبیقاتھا العملیة الھادفة الى التطویر ومواك واالصباغ والبالستك
مما  الصناعیةتدریس وتعلیم الطلبة على كافة المعلومات الضروریة والالزمة الخاصة بمادة الكیمیاء 

 الصناعیةیؤھلھم للعمل والبحث في كافة مجاالت الكیمیاء
 

 

 

 

  

  

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
والبد من الربط بینھا وبین وصف . المتاحةالتعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج



  
 2الصفحة 

 

  

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج .10

  رفیة ھداف المعاأل -أ

   صناعیةتمكین الطلبة من الحصول  على المعرفة والفھم للكیمیاء ال -1أ
   للصناعات البتروكیمیائیةتمكین الطلبة من الحصول  على المعرفة والفھم    -2أ
تدریس وتعلیم واطالع الطلبة على كافة المعلومات الالزمة والضروریة الخاصة بمادة الكیمیاء    -3أ

  الصناعیة 
 امكانیة البحث والعمل والتطویر في كافة مجاالت الصناعة الكیمیائیة  ین الطلبة من تمك -4أ

 

   .مقررالخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
   التذكر-المعرفة مھارات  – 1ب
  تحلیل التذكیر والمھارات   - 2ب
 مھارات االستخدام والتطویر   - 3ب 

 طرائق التعلیم والتعلم      

  محاضرة واستخدام السبورة التفاعلیة طریقة ال  -
  الشرح والتوضیح     -
تزوید الطلبة  باالساسیات والمواضیع االضافیة المتعلقة بمخرجات التفكیر والتحلیل الكیمیائي     -

  العضوي 
تتطلب التفكیر   صناعیةتكوین مجموعات نقاشیة خالل المحاضرات لمناقشة مواضیع الكیمیاء ال  -

  والتحلیل 
لطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكیریة خالل المحاضرات مثل ماذا وكیف ومتى ولماذا ا  -

  لمواضیع محددة 
  اعطاء الطلبة واجبات بیتیة تتطلب تفسیرات ذاتیة بطرق سببیة -
 

 طرائق التقییم      

  االختبارات العملیة - 1
  االختبارات النظریة - 2
  التقاریر والدراسات - 3
  ات یومیة باسئلة حلھا ذاتیا  امتحان  - 4
  بیتیة درجات محددة بواجبات   - 5

 

  األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
  صناعیةتمكین الطلبة من حل المشاكل المرتبطة باالطار الفكري للكیمیاء  ال  -1ج
   صناعیةتمكین الطلبة من حل المشاكل  في تحضیر وتشخیص  المركبات ال -2ج
    وباللغة االنكلیزیة   صناعیةحل المشاكل المرتبطة بالكیمیاء التمكین الطلبة  من  -3ج
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  طرائق التعلیم والتعلم     
  طریقة المحاضرة واستخدام السبورة التفاعلیة   -
  الشرح والتوضیح     -
تزوید الطلبة  باالساسیات والمواضیع االضافیة المتعلقة بمخرجات التفكیر والتحلیل الكیمیائي     -
  عضوي ال
تتطلب التفكیر   صناعیةتكوین مجموعات نقاشیة خالل المحاضرات لمناقشة مواضیع الكیمیاء ال  -

  والتحلیل 
الطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكیریة خالل المحاضرات مثل ماذا وكیف ومتى ولماذا   -

  لمواضیع محددة 
 سببیة اعطاء الطلبة واجبات بیتیة تتطلب تفسیرات ذاتیة بطرق -

  
  
 

 طرائق التقییم    

  االختبارات العملیة - 1
  االختبارات النظریة - 2
  التقاریر والدراسات - 3
  امتحانات یومیة باسئلة حلھا ذاتیا    - 4
  درجات محددة بواجبات بیتیة  - 5
 

  ).الشخصي  المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور( المنقولة التأھیلیة العامة و المھارات - د 
  متابعة  التطور العلمي من خالل االتصال بالجامعات العالمیة عن طریق االنترنیت    -
  المشاركة في المؤتمرات العلمیة داخل وخارج القطر   -
  المشاركة في الورش والندوات العلمیة داخل وخارج القطر  -
 الزیارات المیدانیة في المشاریع الصناعیة العضویة  -
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 ربنیة المقر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

 طریقة التقییم طریقة التعلیم أو الموضوع/ اسم الوحدة 

تعريف الطالب بالكيمياء  2 1

وامهيتها يف  صناعيةال

  حياتنا

 -فروع الكيمياء -مقدمة تارخيية

 -انواع الصناعات الكيمياوية

 مبادئ الصناعات الكيمياوية

السبورة والداتا 
 شو 

متحانات یومیة ا
وواجبات بیتیة 

باالضافة الى 
االمتحانات 

  الشھریة
 

تعريف الطالب  2 2

  بالصناعات الكيمياوية

تعاريف ومعلومات هامة يف 

 الصناعة الكيمياوية

 = السبورة والداتا شو 

اقتصاد تعريف الطالب  2 3

 كيمياويةالصناعات ال

اقتصاد الصناعات           

كيمياوية

 = السبورة والداتا شو 

س استعريف الطالب  2 4

اختيار التفاعالت 

 الكيمياوية

س اختيار التفاعالت اس      

   وتكنلوجيا نقلها اىل  لكيمياوية

ملستوى الصناعي

 = السبورة والداتا شو 

العمليات تعريف الطالب  2 5

الفيزياوية يف الصناعات 

 طرق الفصلو  الكيمياوية

فيزياوية يف الصناعات العمليات ال

   طرق الفصلو  الكيمياوية

 = السبورة والداتا شو 

عملية تعريف الطالب   2 6

 التقطري

عملية التقطري/ وحدات صناعية    = السبورة والداتا شو  

عملية تعريف الطالب  2 7

 االمتصاص الكيمياوي

 = السبورة والداتا شو  عملية االمتصاص الكيمياوي 

  لطالب بطرقتعريف ا 2  8

 عملية االمتزاز

 = السبورة والداتا شو عملية االمتزاز 

عملية تعريف الطالب  2  9

 االستخالص

 = السبورة والداتا شو  عملية االستخالص

عملية   تعريف الطالب 2  10

 الرتشيح

 = السبورة والداتا شو  عملية الرتشيح  

 التفاعالتتعريف الطالب  2  11

فاعالت وامل الكيميائية

  الكيمياوية

واملفاعالت  الكيميائية التفاعالت

  الكيمياوية

 = السبورة والداتا شو 

العوامل تعريف الطالب  2  12

 )احملفزة( املساعدة

يف ) احملفزة( العوامل املساعدة   

 الصناعة الكيمياوية

 

 = السبورة والداتا شو 

  بكيفية تعريف الطالب  2  13

 ب توازن املادة يفساح

 الصناعة الكيمياوية

ب توازن املادة يف الصناعة ساح

 الكيمياوية

 = السبورة والداتا شو 

 = السبورة والداتا شو  حسابات موازنة املواد يف   حسابات موازنة املواد يف   2  14
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 عمليات احلرتاق عمليات احلرتاق

الوقود بتعريف الطالب  2  15

 الغا/ النفط /  والطاقة

الغاز/ النفط /  قةالوقود والطا    = السبورة والداتا شو  

 تعريف الطالب  بتفاعالت  2  16

    الطاقة النووية

 = السبورة والداتا شو   الطاقة النووية

الطاقة ب تعريف الطالب  2  17

 الشمسية

 = السبورة والداتا شو   الطاقة الشمسية

 - باملاءا تعريف الطالب 2  18

استخداماته يف الصناعة 

 لكيمياويةا

استخداماته يف الصناعة  - املاء 

 -تنقية املياه          -لكيمياوية

عسرة املاء

 = السبورة والداتا شو 

عاجلة  تعريف الطالب  2  19

 املنزلية والصناعية –املياه 

  

 = السبورة والداتا شو املنزلية والصناعية –معاجلة املياه   

/ ث التلو ب تعريف الطالب  2  20

 تلوث اهلواء

 = السبورة والداتا شو تلوث اهلواء/ التلوث 

تلوث بتعريف الطالب  2  21

 املاء واالرض

تلوث املاء واالرض    = السبورة والداتا شو  

 تعريف الطالب بطرق  2  22

 التآكل

 = السبورة والداتا شو  التآكل 

صناعة ب تعريف الطالب  2  23

 االمسنت

 = بورة والداتا شو الس صناعة االمسنت 

صناعة ب تعريف الطالب  2  24

 الزجاج

 = السبورة والداتا شو صناعة الزجاج

صناعة ب تعريف الطالب  2  25

 الصابون

الصابونصناعة   = السبورة والداتا شو  

 صناعة تعريف الطالب  2  26

  الورق

  

الورق صناعة  = السبورة والداتا شو   

 ةصناع تعريف الطالب  2  27

 السكر

السكر صناعة  = السبورة والداتا شو   

 تعريف الطالب بطرق  2  28

    صناعة االمسدة

 = السبورة والداتا شو     صناعة االمسدة

 تعريف الطالب ببتفاعالت  2  29

العمليات الكهروكيميائية 

    التطبيقية

  العمليات الكهروكيميائية التطبيقية

  

 = السبورة والداتا شو 

الطالء  تعريف الطالب  2  30

  الكهربائي

الصقل , الطالء الكهربائي   

الكهروكهربائي والتلميع  

 = السبورة والداتا شو 
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 البنیة التحتیة  .12

. جامعة املوصل/ لطيف محيد علي  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1 تأليف د/اسس وتطبيقات يف الكيمياء الصناعية  

  عزيز امحد امني.تاليف د/اسس الكيمياء الصناعية -1   ) المصادر(ـ المراجع الرئیسیة 2

   ابراهيم سامل منصور.تاليف د/التكنلوجيا الكهروكيمياوية – 2

اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا                
 ) .... ,التقاریر , المجالت العلمیة ( 

processing.comwww.chemical 

  

مواقع االنترنیت , ب ـ المراجع االلكترونیة
.... 

www.bytoco.com 

  

  

 خطة تطویر المقرر الدراسي  .13

  .اإللمام بكل ما ھو مستحدث وجدید في استراتیجیات التعلیم والتعلم  •
  .الكیمیاء العضویةفي  علمیةاالستفادة من مستجدات نتائج  البحوث ال  •
    .تطبیق بعض استراتیجیات التدریس الحدیثة  •
  
  
  
 

  


